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Srečanje upokojenih delavcev šole – UNESCO projekt Večerja 
 

 
 

V sredo, 11. maja 2022, smo na šoli organizirali tradicionalno srečanje upokojenih delavec 

šole.  

Kot že vrsto let smo dogodek pripravili v sklopu UNESCO projekta Večerja. Letos smo naše 

goste povabili ob Raduljo ter v sklopu projektov Ureditev območja ob Radlji in 

Medgeneracijsko stičišče v naravi pripravili pestro popoldne.  

Upokojenim delavcem so se pridružili učitelji, ki še vedno prenašajo znanje Metelkarjem ter 

Metelkarji, učenci 3.b, 4.a in 6.b razreda.  

Dogodke je bil razdeljen v več delov a vendar povezan v celoto.  

Kratkemu kulturnemu programu tretješolcev je sledila joga z učiteljico Katjo Ploj.  
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Učitelj Aleksander Božič je v nadaljevanju vodil delavnico o pticah. 

 

Naše brbončice je kot vedno razvajala kuhinja. Pripravili so golaž v kruhovi skodelici in 

pehtranovo potico.  
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Vodja sindikata Vesna Kukavica je za upokojene delavce pripravila darilca. 

 

 

 

Zaključek dneva je obiskovalce povezal, predvsem pa navdušil. Učiteljica Janja Lesjak je 

vodila delavnico Radulja pripoveduje. Udeleženci so na območju Radulje poiskali predmet, 

ki jim obudi spomine, ga prinesli v krog ter o njem ostalim povedali zgodbo. Slišali smo 

mnogo zgodb in spominov, med drugim tudi o leskovi masti (palici), ki so jo učitelji nekoč 

uporabljali v šoli. 
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